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dotácie mesta na podporu
spoločenských aktivít
Mesto Michalovce každoročne poskytuje zo svojho rozpočtu nenávratné finančné príspevky
– dotácie. Inak tomu nebolo ani tento rok. Na dotácie v roku 2009 boli vyčlenené finančné
prostriedky v celkovom objeme 73 030 €.
Dotácie sú smerované do
jednotlivých oblastí života
v meste - telovýchova a šport,
záujmová činnosť – umelecká,
kultúrna, výstavníctvo, rozvoj
školstva a vzdelávania, zdravotníctvo a sociálna oblasť, cirkev
a charita. Jednotlivé žiadosti
o dotácie sú prerokované v príslušných komisiách mestského
zastupiteľstva.
Celkovo sa o príspevok mesta v tomto roku uchádzalo 95
žiadateľov. Objem požadovaných finančných prostriedkov
bol vo výške 193 544 €.
V marci komisie mestského
zastupiteľstva – komisia školstva a sociálna komisia na svojich zasadnutiach prerokovali
žiadosti a prerozdelili finančné
prostriedky v celkovej výške
65 700 €. Zostávajúca časť, ktorá
predstavuje viac ako sedem tisíc eur, v zmysle platného VZN
tvorí rezervu primátora mesta.
Žiadosti boli rozdelené do jednotlivých oblastí takto:

v oblasti športu bolo podaných 26 žiadostí v celkovom
objeme požadovaných finančných prostriedkov 43 995 €,
návrh komisie na prerozdelenie
finančných prostriedkov bol vo
výške 14 400 €. V oblasti školstva bolo 23 žiadostí v celkovom
objeme požadovaných finančných prostriedkov 54 320 €, návrh komisie bol 17 400 €. Oblasť
kultúry tvorilo 15 žiadostí v celkovom objeme požadovaných
finančných prostriedkov 36 406
€, návrh komisie bol vo výške
13 400 €. V sociálnej oblasti
bolo 19 žiadostí v celkovom objeme požadovaných finančných
prostriedkov 28 706 €, návrh
komisie bol 10 200 €. V oblasti
cirkev bolo predložených 9 žiadostí v celkovom objeme požadovaných finančných prostriedkov 19 918 €, návrh komisie
na prerozdelenie finančných
prostriedkov bol 10 300 €.
Mestská rada na svojom
zasadnutí, v utorok 14. apríla,

navrhla u niektorých žiadateľov
nové rozdelenie dotácií, všetky
žiadosti však schválila. V súčasnosti už odbor informatizácie
a grantov spracováva zmluvy
o poskytnutí dotácií a predloží
ich na podpis primátorovi mesta
a žiadateľovi. Na základe uzavretej zmluvy zabezpečia príslušné
odbory mestského úradu prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa a následne
kontrolu hospodárneho, efektívneho a účinného spôsobu využitia poukázaných finančných
prostriedkov.
Zoznam všetkých žiadateľov
s vyhodnotením získaných finančných prostriedkov je zverejnený na web stránke mesta v sekcii Samospráva – Granty mesta.
Informácie o poskytnutí dotácií
získajú žiadatelia aj telefonicky
a osobne na odbore informatizácie a grantov, č. d. 175, Mgr. Svetlana Ľochová, telefón: 056/68 64
185, mobil: 0918 876 617.
Svetlana Ľochová

Turistický salón v Krakove
V dňoch 3. až 5. apríla sa
v poľskom Krakove konal 19.
krakovský turistický salón. Zúčastnilo sa ho 104 vystavovateľov
z celého Poľska aj zo zahraničia.
Naše partnerské mesto Jaroslaw
sa prezentovalo v spoločnom
stánku s mestami Michalovce
(Slovensko) a Vyškov (Česká republika). Spoločný stánok pútal
pozornosť návštevníkov predovšetkým bohatou turistickou
ponukou ale aj grafickou
realizáciou stánku, ktorý
spájal tri družobné mestá
z troch rôznych krajín.
Na tohtoročnom salóne
mesto Jaroslaw reprezentovali: primátor Andrej
Wyczawski, prednosta
Jan Bilas, viceprezident
rady mesta Marian Kozlowski a vedúca odboru
kultúry a cestovného ruchu Joanna Mordarska.
Z mesta Vyškov prišla
delegácia v zložení: viceprimátori Ľuboš Kadlec
a Roman Celý, poslanec Karel Jurka a Dana
Bednářová – hovorkyňa
primátora, pracovníčka
Centra turistických informácií vo Vyškove. Za
naše mesto sa na výstave

cestovného ruchu zúčastnili primátor Viliam Záhorčák, prednosta Zdenko Vasiľ, poslanec Ján
Ďurovčík a hovorkyňa primátora
Iveta Palečková. Hostia turistického salónu mohli získať informačné materiály o každom meste (v poľskom jazyku), s ponukou
turistiky, kultúrnych a historických pamiatok i atrakcií pre deti
i dospelých. Veľkej popularite sa
už tradične tešili reklamné pred-

mety: tričká, kľúčenky, výrobky
z perníkového cesta, veľkonočné
vajíčka a zajace a čokoládové darčeky primátora Jaroslawi. Pracovníci odboru kultúry, cestovného
ruchu a reklamy mesta Jaroslaw
srdečne pozývali návštevníkov
do Jaroslawi aj partnerských
miest. Veľa prítomných hostí
ponuka zaujala a deklarovali, že
radi prídu spoznať naše mestá
a regióny.
ipa

Verejné zhromaždenia občanov
sa uskutočnia podľa jednotlivých volebných obvodov

Zhromaždení sa zúčastnia poslanci, zvolení v jednotlivých volebných obvodoch, primátor mesta,
prednosta MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľ TaZS Michalovce, riaditeľ firmy Domspráv s.r.o. Michalovce ako správca bytového fondu mesta alebo ním poverený konateľ spoločnosti a pracovníci
mestského úradu podľa určenia primátorom mesta. Zároveň budú prizvaní aj predseda OSBD Michalovce a riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..
Dátum
17. 4. 2009
20. 4. 2009
21. 4. 2009
22. 4. 2009
23. 4. 2009
24. 4. 2009

Volebný obvod
III.
VI.
V.
VI.
IV.
VI.

Dovolíte? Predstavím sa: Volám sa NARCIS a som prvým
neprehliadnuteľným poslom
jari. Mám rôzne podoby, som
biely, žltý i žltobiely. Kvetina,
ktorá má svoju silu aj krásu.
Ozdobím aj vás a prezradím

Deň narcisov
celému svetu, že 17. apríla
ste svojím dobrovoľným príspevkom podporili boj s pliagou, ktorá sa volá rakovina.
Som symbolom jari, boja a
nádeje. Ďakujem, váš Narcis.

AKTUALITY

AKTUALITY

AKTUALITY

CHARITNÝ DOM
PROFESORA HLAVÁČA

Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
oznamujú záujemcom o predajné miesta

ponúka stravu
s dovozom
pre jednotlivcov
a kolektívy

v tržnici na Športovej ulici
a na trhoviskách v meste
na Špitálskej ulici, Moskovskej ulici a Ulici nad Laborcom,

dňa 5. 5. 2009 o 13.00 hod. sa uskutoční

dra ž b a

celodenná strava: 4,70 €
(141,59 Sk)
obedy: 2,35 € (70,80 Sk)

predajných miest pre predaj zeleniny, ovocia, kvetov
a priemyselného tovaru

kontak: t.č. 0566420351,
090550266

v zasadačke TaZS, Partizánska 55, Michalovce

Zemplínske múzeum
a Košický samosprávny kraj
Vás pozývajú
na podujatie pri príležitosti
Medzinárodného dňa
pamiatok

Stretnutie
s históriou
17. apríla 2009 o 17. hodine
v spoločenskej miestnosti
Zemplínskeho múzea
v Michalovciach

Čas
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Miestnosť
IV. ZŠ, Komenského ulica
Farma, Letná ulica
ZSŠ, Partizánska ulica
Močarany č. 119 – bývalá MŠ
I. ZŠ, Ulica T. J. Moussona
ZSŠ, Kapušianska ulica

Mestská rada rokovala
Zasadnutie mestskej rady sa
uskutočnilo v utorok 14. apríla
s týmto programom rokovania:
správa o stave kriminality na
území mesta predkladal JUDr.
B. Kudroč, náčelník MsP, správa
o Urbanistickej štúdii Parku študentov predkladala Ing. A. Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR,
správa o Vyhľadávacej štúdii garáží na území mesta Michalovce
predkladal Ing. Z. Vasiľ, prednosta
MsÚ, vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra mesta predkladal V.
Záhorčák, primátor mesta, správa
o výsledku inventarizácie majetku mesta predkladal Ing. Z. Vasiľ,
prednosta MsÚ, záverečný účet
mesta predkladala Ing. O. Bereznaninová, vedúca finančného
odboru, výročná správa o činnosti MsKS predkladala PhDr.
M. Tomková, riaditeľka MsKS,
výročná správa o činnosti TaZS
predkladal Ing. J. Džugan, riaditeľ
TaZS, plán opravy a údržby ciest,
chodníkov a kanálových vpustov
predkladal Ing. J. Džugan, riaditeľ
TaZS, návrh na presun činností
medzi mestom a Služby mesta
Michalovce, s.r.o. predkladal Ing.
Z. Vasiľ, prednosta MsÚ, rozpočtové opatrenie č. 2 predkladala Ing.
O. Bereznaninová, vedúca finanč-

ného odboru, správa o výsledku
kontroly poskytovania výkonov
MAD vo verejnom záujme v meste a použitia finančných prostriedkov pre mestskú autobusovú dopravu z rozpočtu mesta predkladala Ing. A. Mrázová, vedúca odboru
V,ŽPaMR, návrh VZN o procese,
podmienkach a poplatkoch pri
povoľovaní užívania verejných
priestranstiev predkladala Ing.
A. Mrázová, vedúca odboru V,ŽPaMR, majetkoprávne záležitosti
predkladal Ing. J. Doležal, vedúci
odboru hospodárenia s majetkom,
výsledky výberových konaní na
prenájom nebytových priestorov
a pozemkov predkladal MUDr.
B. Bančej, predseda komisie, návrh na rozdelenie finančných
prostriedkov na podporu mládežníckeho športu pre rok 2009
predkladala Ing. K. Poláková,
vedúca odboru ŠKaŠp, návrh na
poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta v roku 2009, predkladali
RNDr. J. Machová, vedúca odboru IaG, Mgr. R. Ivan, predseda
komisie školstva, kultúry a športu,
MUDr. Ľ. Rohoň, predseda komisie sociálnych vecí, návrh programu XV. zasadnutia MsZ predkladala Mgr. N. Slaninková, vedúca
organizačného odboru.
ipa

Aktuality – Názory
z pera viceprimátora

Aktivity primátora
3.4. – 5.4.
6.4.
8.4.
9.4.
10.4.
14.4.
15.4.
15.4.
15.4.
16.4.

Pozvanie na verejné
stretnutia s občanmi

účasť na Turistickom salóne v Krakove
porada primátora k materiálom do MsR
rokovanie školskej komisie ZMOS
stretnutie predstaviteľov VVS so starostami obcí
účasť na ekumenickom pašiovom sprievode
rokovanie mestskej rady
stretnutie so zástupcami Kancelárie splnomocnenkyne
vlády pre riešenie rómskej problematiky
rokovanie s vedením SAD
verejné zhromaždenie občanov I. volebného obvodu
rokovanie k možnostiam riešenia problémov v lokalite
Angi mlyn
verejné zhromaždenie občanov II. volebného obvodu
porada primátora
verejné zhromaždenie občanov III. volebného obvodu

Školský mliečny
Interaktívna mapa program po novom
mesta na webe
16.4.
17.4.
17.4.

Na portáli www.michalovce.
sk sme spustili projekt interaktívnej mapy mesta Michalovce na samostatnej subdoméne
http://mapa.michalovce.sk.
Mapa sa skladá z vrstiev vektorovej mapy ulíc, objektov a vrstvy
ortofotomapy, pričom je možné
aj kombinované zobrazenie. Základom každej dobrej mapy je
ale rýchla a spoľahlivá databáza
informácií, ktoré chce užívateľ
na mape vyhľadať. Preto sme si
dali za cieľ vytvoriť informačnú
databázu s rýchlym vyhľadávaním a súčasne zobrazovaním na
mape mesta. Môžeme vyhľadať
a zobraziť vybranú ulicu mesta,
alebo vyhľadávať podľa kľúčových slov. Napríklad po zadaní
slova „škola“ si v zobrazenom
zozname všetkých typov škôl
vyberieme hľadanú a zobrazíme
ju na mape. Ak zadáme „vysoká
škola“, výber sa zúži. Pri vybranom objekte sa na mape zobrazí
značka, základné resp. rozšírené
informácie o hľadanom objekte,
kontaktné informácie, adresa
a ďalšie informácie. Okrem škôl,
úradov, nemocníc, cirkví, kostolov, pamiatok, kultúrnych a športových inštitúcií chceme umožniť

prezentovať sa na mape firmám,
podnikateľom, živnostníkom. Tí
sa môžu na portáli mesta už dnes
zaregistrovať vyplnením formulára v sekcii Firmy a podnikatelia.
Firma sa zaradí do databázy a je
potom jednoducho identifikovateľná na mape spolu s dôležitými
informáciami o nej. Vyhľadávanie bude možné podľa druhu
činnosti firiem, ulíc, názvov.
Takže ak budete chcieť, napríklad, zarámovať obraz a márne
hľadáte uvedenú službu, stačí, ak
si do mapy zadáte kľúčové slová
„rámovanie obrazov“ a mapa
vám ponúkne konkrétne miesta
na mape, adresu, telefón a ďalšie informácie zaregistrovaných
podnikateľských subjektov.
Na mape stále pracujeme, vylaďujeme, dotvárame jej vzhľad
a funkcionalitu, dopĺňame údaje
do databázy. Firmy a podnikateľské subjekty sa po registrovaní prostredníctvom formulára
a zaplatení registračného poplatku vývojárskej firme Singularity s.r.o. okamžite dostanú do
informačnej databázy a budú
k dispozícii pre vyhľadanie na
http://mapa.michalovce.sk.
Jana Machová

Pašiový sprievod
Piatok s prívlastkom Veľký
- Kristus Pán za hriechy sveta ukrižovaný zomiera. Zbitý,
ubolený, tŕňovou korunou
ovenčený. Niekoľko sto Michalovčanov, primátor mesta,
viceprimátor a poslanci mestského zastupiteľstva symbolicky sprevádzali Pána Ježiša

na jeho ceste smrti. Za krížom
prvý v rade kráčali kňazi z jednotlivých cirkví v našom meste,
ktorí pri jednotlivých zastaveniach v príhovoroch vzdávali
úctu trpiacemu. Ekumenický
sprievod bol dôstojným ukončením 40-dňového očakávania
zmŕtvychvstania Pána.

Zemplínska abstinujúca
spoločnosť bude oslavovať

Určite veľa čitateľov nevie, že
v našom meste už tridsať rokov
vyvíja činnosť Zemplínska abstinujúca spoločnosť. Bola založená
28. novembra 1979 pod názvom
KLUS – Klub ľudí usilujúcich sa
o striedmosť. Pri jeho zrode stála lekárka MUDr. M. Kramerová
a kolektív lekárov Protialkoholickej liečebne v Michalovciach.
Jeho poslaním bolo a je pomáhať
bývalým pacientom závislým na
alkohole a iných drogách vrátiť
sa po ukončení liečby naspäť do
normálneho života, navzájom
si pomáhať, čerpať nové sily do
abstinenčného života, rozširovať
a utužovať priateľské i rodinné
vzťahy. V roku 1991 sa KLUS za-

registroval ako občianske združenie Zemplínska abstinujúca
spoločnosť (ZAS). Pod týmto
názvom úspešne vykonáva činnosť už pekných tridsať rokov.
V tomto čase má klub abstinentov dvanásť aktívnych členov,
ktorí sa pravidelne stretávajú
každý prvý pondelok v mesiaci
o 15.30 hod. v MsKS. Dlhodobým predsedom klubu bol Ing.
J. Kamas. Začiatkom tohto roku
vedenie spoločnosti prevzal M.
Rimko. Členovia klubu okrem
iných činností sa stretávajú aj
s rodinnými príslušníkmi na
rôznych akciách a spolupracujú
s mnohými ďalšími klubmi.
Štefan Šimko, člen klubu

NATO ISAF Afganistan
Na michalovskej Strednej odbornej škole technickej sa v marci uskutočnila beseda o vojenskej
operácii v Afganistane. Náčelník
Regrutačného strediska Košice
kpt. M. Pavlov predstavil približne sedemdesiatim študentom
jednotlivé vojenské operácie, ich
rozmiestnenie a úlohy, ktoré tam
naši vojaci plnia. Podstatná časť
besedy bola venovaná vojenskej
operácii ISAF v Afganistane. Po

pätnásť minútovom filme z tejto
nebezpečnej krajiny sa slova ujali účastníci afganskej vojenskej
operácie rotmajster Erik Torkoš
a rotný Martin Stuľak. Mladí
poslucháči sa dozvedeli mnoho
zaujímavých zážitkov a postrehov, ktoré pozvaní hostia osobne
zažili. Pútavosť rozprávania vojakov bola doplnená aj fotografiami.
kpt. Ing. Marek Pavlov



Školský mliečny program
má na Slovensku niekoľkoročnú
tradíciu. Po vstupe Slovenska do
Európskej únie sa vytvorili nové
legislatívne a finančné podmienky pre jeho zabezpečenie.
Cieľom je predovšetkým podporiť konzumáciu mlieka a mliečnych výrobkov u detí a žiakov
predškolského a školského veku,
nakoľko spotreba mlieka na Slovensku je veľmi nízka a v prepočte predstavuje na osobu len
158 litrov ročne. V porovnaní
s krajinami Európskej únie, kde
je spotreba až 254 litrov, je to
veľmi nízke číslo.
V školských jedálňach základných škôl mesta Michalovce
sme realizovali mliečny program
rôznymi formami, ktoré boli
časovo a hygienicky náročné.
Od septembra 2008 spoločnosť
RAJO spustila inovačný program
prostredníctvom mliečnych automatov. Všetky základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta sa do tohto projektu zapojili od 1.apríla 2009. Jeho výhodou je, že ochutené mliečne

výrobky budú uskladňované
v chladených mliečnych automatoch a žiak si môže dať mliečko vtedy, keď naň bude mať chuť.
Automat nie je mincový, ale výdaj je prispôsobený prostredníctvom špeciálnej mliečnej
karty. Mliečna karta obsahuje 20
mliečnych výrobkov. Je platná
mesiac, ale zostatok si môže žiak
preniesť až do konca školského
roka. Mliečnu kartu predplatí
rodič, ktorý rozhodne, či sa jeho
dieťa programu zúčastní alebo
nie. Karta nie je hotovosť a tým
je záruka pre rodiča, že jeho
dieťa dostane zdravý mliečny
produkt a nie iný výrobok. Cena
mliečneho výrobku je pre žiaka
0,24 € za jeden kus.
Výzva Mlieko v zdravej
výžive je nenahraditeľné musí byť aktuálna a uplatňovaná
v každej rodine. Preto dávame
túto možnosť zvýšenia spotreby
mlieka detí školského veku do
pozornosti širokej rodičovskej
verejnosti ako neodmysliteľnú
súčasť jedálneho lístka.
A. Hrehovčíková

Svetový deň
bezpečnosti pri práci
Medzinárodná organizácia
práce (ILO) a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci (OSHA) vyhlásili 28. apríl za Svetový deň bezpečnosti pri práci. Týmto dňom
chcú obidve organizácie upriamiť pozornosť zamestnávateľov
na ochranu zdravia pri práci a na
dodržiavanie základných zásad
bezpečnosti pri práci. Podnetom
boli nasledujúce údaje:
- Človek strávi asi polovicu
svojho života v práci, v ktorej
môže byť vystavený pôsobeniu
rôznych faktorov, a tie môžu
mať aj nepriaznivé účinky na
jeho zdravie.
- Každý rok viac ako 2 milióny ľudí vo svete zomrie na
následky pracovných úrazov
alebo v dôsledku chorôb z povolania.
- Podľa odhadov odborníkov
existuje cca 270 miliónov pracovných úrazov ročne a približne 160 miliónov prípadov
chorôb z povolania.

Podľa odhadov WHO je
v priemyselne vyspelých štátoch
vystavených fyzickej záťaži 10
– 30% zamestnancov a v priemyselne menej vyspelých krajinách je to až 50% zamestnancov. Práve preto kladú osobitný
dôraz na rozvoj a uplatňovanie
preventívnych opatrení na pracoviskách, ktoré majú viesť k vytváraniu bezpečných podmienok pri práci a ochrane zdravia
zamestnancov na pracoviskách
na celom svete. Dôkazom toho
je aj už druhý rok prebiehajúca
kampaň „Zdravé pracoviská
– hodnotenie rizík“.
Dbať na zdravie a bezpečnosť
pri práci však nie je len úlohou
zamestnávateľa, ale aj zamestnancov a to dodržiavaním základných zásad bezpečnosti pri
práci, dodržiavaním životosprávy, správnym používaním
osobných ochranných pomôcok,
vzdelávaním.
MUDr. Kniežová,
RÚVZ Michalovce

„Mlynské“ deti
Jedným z vydarených projektov Základnej školy na Moskovskej ulici, ktorý sa stretol s úspechom, bol aj projekt „Mlynské“
deti po slovensky zameraný
na riešenie problémov rómskej
komunity a sociálne i kultúrne
potreby Rómov.
Zamerali sme sa na nácvik
rečových a komunikačných zručností v slovenskom jazyku, hravými a inovatívnymi formami
sme rozšírili slovnú zásobu žiakov. Úspešné boli exkurzie a poznávacie výlety do prírody, mesta
a blízkeho okolia mimo segregovanej komunity, a tým sme umožnili rómskym deťom objavovať
iný svet za hranicami známej komunity Angy mlyn. Naši nadaní
žiaci sa prezentovali na kultúr-

nych vystúpeniach v meste, kde
si svojím tancom a spevom získali široké obecenstvo. Keďže spolupráca s rómskymi rodičmi je
značne problematická, ďalšia časť
nášho projektu bola zameraná na
pozitívnu zmenu postojov rodičov ku škole, k vzdelaniu. Pomoc
rómskym deťom zaradiť sa do života so štandardnými podmienkami prostredníctvom vzdelávacích, športových, duchovných
a kultúrnych aktivít poskytli aj
partneri projektu - mestský úrad,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, policajný zbor, saleziáni, ale aj pedagógovia našej školy.
Tento projekt bol realizovaný
s finančnou podporou Úradu
vlády SR.
Mgr. Iveta Soročinová

Každá samospráva, ktorá má ambíciu dobrého fungovania, si musí
udržiavať kontakt s občanmi, pre ktorých pracuje. Okrem všeobecných
podmienok zdravého rozvoja potrieb života občanov existujú aj špecifické pomenovania problémov, aktuálnych pre bezprostredné životné
prostredie. Je obtiažne nájsť vhodný model univerzálnym pravidlom.
Problém správnej voľby majú aj renomovaní odborníci. I v tejto oblasti
sa môžu názory a pomenovanie problémov veľmi líšiť. Často záleží nielen na optimálnom použití zdrojov, ktorých nikdy nie je dosť, ale i na
určení poradia pri riešení problémov.
Nie všetky sa dajú vyriešiť jednoducho a okamžite. Na každého človeka môžu doliehať rozdielne. Aj riešení sa môže núkať viacero. Kroky
k ich riešeniu môžu vytvárať a narážať na množstvo otáznikov. Všetky
tieto súvislosti je dobré riešiť komplexne, účelne a hlavne racionálne.
Je potrebné využívať všetky formy, ktoré problémy pomenúvajú, navrhujú riešenia, určujú poradie a hľadajú súvislosti. Jednou z možností
prispieť k týmto diskusiám sú v rámci dobrého fungovania samosprávy aj verejné stretnutia s občanmi. Organizujeme ich každoročne na
území mesta po jednotlivých volebných obvodoch. Iniciujeme, aby na
nich boli všetci predstavitelia organizácií, ktoré s problémami občanov
prichádzajú do kontaktu a sú na území mesta. Pozývaní sú aj poslanci
za príslušný obvod. Každý obvod má totiž trochu špecifické podmienky
a problémy. Aj v týchto dňoch prebiehajú takéto stretnutia. Ich harmonogram aj s miestom konania je uverejnený v našom dvojtýždenníku.
Pozvánky zasielame i do domácností. Neočakávame, že príde každý
občan. Ani to nie je fyzicky možné. Očakávame, že týchto stretnutí sa
zúčastnia ľudia, ktorým záleží na zlepšovaní života v meste. Ľudia,
chodiaci s otvorenými očami vôkol seba. Ľudia, ktorým záleží na zlepšovaní podmienok ich života. Tí, ktorí problémy vedia nielen pomenovať, ale vedia aj navrhnúť ich riešenia. Iba zo vzájomnej výmeny
názorov môžu vzísť dobré a prospešné riešenia. Teším sa na stretnutia
v jednotlivých volebných obvodoch.
MUDr. Benjamín Bančej, zástupca primátora

Noviny Mistral
a Športové správy

Premiéra vo štvrtok o 18.00 hod.
a reprízy denne každú párnu hodinu

ROK ZÁHRADkÁRA

dokument
v piatok, v pondelok a stredu vždy o 18.00 hod.

záznam

IUVENTA Michalovce – Veselí na Morave
Záznam zo stretnutia WHIL – od nedele denne o 14.00 hod.
Noviny Mistral sledujte na

www.tvmistral.sk
www.michalovce.sk

aj prostredníctvom satelitu vo vysielaní TV staníc
CETV
denne o 09:00, 21:00, 03:00
TV PATRIOT
sobota o 16:45, 20:45, nedeľa o 0:45, 4:45, 8:45, 12:45, 18:45
pondelok o 2:45, 6:45, 10:45, 14:45

Voľby do Európskeho
parlamentu na území SR
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky sa vykonajú v sobotu
6. júna 2009 od 7,00 do 22,00
hodiny.
Podľa zákona č. 331/2003 Z.z.
o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov právo voliť do Európskeho
parlamentu na území Slovenskej
republiky majú aj občania iných
členských štátov Európskej únie,
ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
• najneskôr v deň volieb dovŕšili
18 rokov veku,
• majú povolený trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky,
• neboli pozbavení volebného
práva v členskom štáte Európskej únie, ktorého sú štátnymi
občanmi.
Občan iného členského štátu
EÚ, ktorý má povolený trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a chce sa zúčastniť na
voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike,
bude dopísaný do zoznamu voličov v obci jeho trvalého pobytu
na základe predloženia žiadosti
a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie
do zoznamu voličov sa predkladá obci najneskôr 40 dní predo
dňom volieb (27. 4. 2009).
Občan iného členského štátu
EÚ, ktorý nemá povolený trvalý pobyt a na území Slovenskej

republiky sa zdržiava dlhšie ako
tri mesiace a chce sa zúčastniť
na voľbách do Európskeho parlamentu v Slovenskej republike,
musí požiadať o registráciu prvého povolenia.
Žiadosť o registráciu prvého
povolenia občan iného členského štátu Európskej únie podáva
osobne na miestne príslušnom
oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa bydliska.
Do zoznamu voličov v obci
jeho trvalého pobytu bude dopísaný na základe predloženia žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov sa
predkladá obci najneskôr 40 dní
predo dňom volieb (27.4.2009).
Voličom zapísaným do zoznamu voličov obec doručí
oznámenie o čase a mieste konania volieb. Ak nebude môcť
volič voliť vo volebnom okrsku,
ktorý je uvedený v oznámení,
môže požiadať na obecnom
úrade o vydanie voličského preukazu.
Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je možné získať
na obecnom úrade alebo na internetovej stránke Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky
www.civil.gov.sk, link: „Voľby do
Európskeho parlamentu 2009“,
kde sú uverejnené aj ďalšie informácie o voľbách do Európskeho parlamentu.



kultúra – školstvo

Nad zbierkou poézie
nádeje...

DVA TÝŽDNE V KULTÚRE
Mestské kultúrne stredisko
44. ročník
Michalovskej hudobnej jari

Dámske komorné trio - TENEREZZA
29. 4. 2009
Dana Leščenková – spev, Blanka Pavlovičová – husle
Janette Katinová – Šingerová - klavír
Veľká sála MsKS

Výstavy:

Výstava sôch akademického sochára
Františka Gibalu
27.4. – 18. 5. 2009 - Malá galéria MsKS

Zemplínske osvetové stredisko
ŠTÚROV ZVOLEN

regionálna súťaž v rétorike
28. 4. 2009 - galéria ZOS Michalovce

Regionálna súťaž prác
neprofesionálnych výtvarníkov
29. 4. - 19. 5. 2009 - galéria ZOS Michalovce

Regionálna súťaž
amatérskej fotografie

29. 4. - 19. 5. 2009 - galéria ZOS Michalovce

Základná umelecká škola
Nultý ročník súťaže
pop rockových skupín Zemplín POP
20. 4. 2009 - koncertná sála ZUŠ

Interný koncert
gitarové oddelenie
21. 4. 2009 - koncertná sála ZUŠ

Hvezdáreň
EKOBEH

prírodopisno-ekologická súťaž spojená s orientačným behom
27. 4. 2009 v Lesoparku Hrádok

Ako to bolo kedysi

Výstava k Medzinárodnému roku astronómie 2009

Program kina Centrum
17. – 18. 4. piatok, sobota - 19,00 hod.
19. 4. nedeľa - 16,00 a 19,00 hod. 		
BLESK
USA /96 min./
/animovaná komédia/		
Premiéra
Život psa menom Blesk, po boku jeho majiteľky Penny, je vyplnený
dobrodružstvami, nebezpečenstvom a každodennou záchranou sveta.
Vstupné: 2.40€
Ml. prístupný!
Slovenský dabing
22. – 23. 4. streda, štvrtok - 19,30 hod.
SEDEM ŽIVOTOV		
USA /110 min./
/romantická dráma/		
Premiéra
Vo filme si Will Smith zahral Bena Thomasa, agenta daňového úradu, s osudovým tajomstvom, ktorý si vyberie neobyčajnú cestu vykúpenia tým, že navždy zmení životy siedmim neznámym.
Vstupné: 2.30€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky
24. – 26. 4. piatok, sobota, nedeľa - 19,00 hod.
PODIVUHODNÝ PRÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
USA /166 min./
/mysteriózna dráma/		
Premiéra
Veľkolepý príbeh muža, ktorý je iný ako ostatní, lebo sa narodil ako
80- ročný a postupne mladol.
Vstupné: 2.40€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný! Slovenské titulky
26. 4. nedeľa – 16,00hod.		
SÚMRAK 		
USA /122 min./
/romantický horor/
Bella bola vždy trochu iná. Na prvej hodine v novej škole si k nej
prisadne tajomný a očarujúco krásny Edward Cullen.
Vstupné: 2.30€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!
České titulky
28. 4. utorok - 19,30 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH		
ČR /115 min./
/romantická komédia/		
Premiéra
Helena Altmanová je sympatická profesorka francúzštiny a literatúry na gymnáziu. Patrí k obľúbeným pedagógom.
Vstupné: 2.30€
Ml. prístupný!
Česká verzia
29. – 30. 4. streda, štvrtok 19,30 hod.
NIE Z TEBA AŽ TAK PAF
USA /125 min./
/romantická komédia/		
Premiéra
Niekoľko nezadaných dvadsať- až tridsiatnikov z Baltimore rieši
problémy s láskou a snaží sa pochopiť jasné, aj nie celkom čitateľné
ľudské správanie v tejto oblasti.
Vstupné: 2.30€ Ml. prístupný do 12 r. nevhodný!
Slovenské titulky

Televízny program
nájdete na
www.tv-program.sk

Voda – základ života

Pod takýmto názvom sa nesie školský projekt na Základnej
škole, Školská 2 v Michalovciach.
Jednou z aktivít projektu bol aj
Deň vody, ktorý sa uskutočnil
v marca na 1.stupni tejto školy.
Žiaci formou zážitkového učenia
získavali poznatky o vode, jej význame, využití a ochrane. Prváci
a druháci sa premenili na kvapky
vody a putovali od pramienka až
do mora. Plnili rôzne hravé aktivity, ktoré prebiehali v blokovom
vyučovaní. Tretiaci a štvrtáci

získavali nové vedomosti z pripravených úloh o vode z encyklopédií, internetu a využívali ich
pri tvorbe projektov, ktoré tvorili
v skupinách. Vznikli veľmi pekné projekty o riekach Slovenska,
vodných živočíchoch a rastlinách, o podmorskom živote, ale
zaoberali sa aj ochranou vodných
tokov. Tento deň priniesol nielen
pekné zážitky, ale v deťoch vytvoril nový pocit zodpovednosti
vo vzťahu k prírode.
Mgr. Jana Fugová

Prírodné lesy

Základná škola na Ulici T.
J. Moussona v spolupráci s OZ
Tatry Liptovský Mikuláš zorganizovala pre učiteľov a žiakov
michalovského okresu environmentálny seminár pod názvom
Prírodné lesy, alebo čo sa stalo
v Tatrách. Prednášajúcim bol
Rudolf Pado, ktorý veľmi zaujímavo podal všetkým zúčastneným mnoho nových informácií

a faktov o stave našich lesov.
Seminára sa zúčastnilo 17 učiteľov a 20 žiakov. Všetci, ktorí
prišli, si okrem množstva nových poznatkov odniesli aj zaujímavé materiály (CD, postery,
letáky), ktoré môžu využiť vo
svojej ďalšej práci. Veríme, že
sa nám podarí takúto aktivitu
zorganizovať aj v budúcnosti.
Mgr. Lenka Paľová

Na michalovskej Strednej
odbornej škole technickej sa
uskutočnila on-line maturitná
skúška. Jednalo sa o pilotný projekt Ministerstva školstva Slovenskej republiky, do ktorého sa
zapojilo dvadsať stredných škôl
na celom Slovensku. Staré dobré
pero a papier si žiaci vymenili za
myšku a klávesnicu, i keď nevýhodou bolo to, že v rovnakom
čase museli správne odpovede
zapisovať taktiež na papier ako
ich rovesníci v iných triedach.
Názory maturantov potvrdili že takéto maturity prijímajú:
„Spracovať maturitné testy do
internetovej podoby bolo vý-

znamným krokom vpred. Mali
síce niekoľko nedostatkov, ale
tie sa v nasledujúcich rokoch
opravia.“ Mnohí v týchto maturitných skúškach videli aj
praktickosť: „Maturita on-line
bola dobrým prostriedkom na
odbúranie stresu z nesprávneho
vyznačenia odpovede a teda, že
ju stroj neprečíta.“ Žiaci si takýto typ skúšok mohli vyskúšať
z anglického jazyka a matematiky, a ako prezradilo vedenie
strednej odbornej školy technickej, aj v budúcom školskom
roku by sa chceli opätovne zapojiť do tohto projektu.
Richard Beňatinský

Maturita on-line

Kde a ako budeme bývať
Pod týmto názvom sa niesla ekologická súťaž na získanie
finančného grantu pod záštitou
U.S. Steel Košice v spolupráci
s OZ Sosna. V marci boli v kine Slovan v Košiciach vyhlásené
výsledky, ktoré potešili hneď dve
michalovské základné školy.
Základná škola na ulici T.
J. Moussona 4 bola úspešná
so svojím projektom pod názvom Tajuplná cestička poznania a múdrosti. Žiaci spolu so
svojimi rodičmi zo získaných
prostriedkov vytvoria v okolí
školy náučný chodník, ktorý
bude slúžiť na oddych, poučenie a relaxáciu nielen im ale aj
verejnosti. Cieľom je vytvoriť
zdravšie, krajšie a ekologickejšie prostredie, v ktorom sa
každý cíti príjemne. Docieli sa
tým harmonizácia osobnosti
po psychickej a fyzickej stránke. Chodník umožní všetkým
návštevníkom stráviť príjemné
a poučné chvíle na tajuplnej
cestičke poznania a múdrosti.
Rovnako úspešnou v tejto
súťaži bola aj Základná škola na
Krymskej ulici . Získala finančný grant za projekt Oddychovo
náučná zóna. Podstatou projektu je vytvorenie oddychovo náučnej zóny na trojárovej ploche
v areáli školy. Vizuálne bude
časť zóny pripomínať táborisko. Steny z popínavých rastlín
skryjú sedenie z jednoduchých
pníkov umiestnených okolo
„ohniska“ z liečivých bylín.

Posedenie prejde do parkovej
úpravy, ktorá poskytne možnosť oddychu, priestor na maľovanie a podobne. Vysadené
budú kríky a dreviny typické
pre náš región. Do realizácie
projektu sa aj v tomto prípade
aktívne zapoja žiaci a práve to
je prínosom – získať vedomosti a zručnosti pri praktických
činnostiach. Nezanedbateľnou
skutočnosťou obidvoch plánovaných prác je spríjemnenie
životného prostredia v týchto
častiach mesta.
nč

Bernardína
Kramáreková
– CESTA ZA PÁNOM
Radosť a potešenie pocíti každý Zemplínčan, ktorý je
zžitý hrudami kraja pri čítaní
druhej zbierky Bernardíny Kramárekovej. Potešenie pre pisateľa týchto riadkov je o to väčšie,
že skoro pred polstoročím sme
pracovali pod jednou strechou.
Som nesmierne rád, že z množstva našincov, ktorí vyšli z radov
roľníctva, dokázala dostať sa do
výšin poézie trvácej hodnoty. To
aj preto, že dostala základy výchovy, ktoré dnes reprezentujú
vyše tisícstoročnú tradíciu, ktorá
bola a je základom etickej normy. Ako si pri čítaní úprimného
vyznania lásky matky, manželky
a pani učiteľky nespomenúť na

barda slovenskosti a slovesnosti
– Milana Rúfusa. Veď jej veršíky
sú pedantom jeho Modlitbičiek,
no v rúchu našej kolísky a hrobu. To iba povrchný čitateľ s neprežitým životom v jej veršoch
môže vidieť iba náboženskú
poéziu. Ako učiteľka na prvom
stupni ZŠ inšpirujúcim vzorom
jej boli naše prvé domáce poetky
– Ľ. Podjavorinská, M. Martáková - Rázusová. Preto jej hlboká
pokora, vrúcnosť citov na malom priestore. Zostalo len zrno,
prosté slová, vrúcnosť milujúceho a veriaceho srdca. Slovenčinár x – ík Nedá sa vypovedať
všetko, takže iba Mnohaja lita,
blahaja lita želá
Mgr. Štefan Oleksík,
Námestovo

Rímskokatolícky farský úrad Michalovce
vás pozýva na

Farský majáles
2. mája 2009 o 18.30
v reštaurácii Dúha v Michalovciach.
Do tanca hrá a spieva skupina MAXELL
Kontakt a bližšie informácie: 0902 233 658

Zvyky na Zemplíne
V dnešnom uponáhľanom
svete už zabúdame na tradície
a zvyky našich predkov. Stierajú
sa akosi rozdiely medzi chvíľami sviatočnými a obyčajnými.
Nie však na Základnej škole,
Krymská 5 v Michalovciach.
Pred Veľkou nocou si žiaci tejto školy pripomenuli
v programe Veľkonočné zvyky
na Zemplíne, ako vyzeralo veľkonočné obdobie v minulosti.
V školskom múzeu, ktoré sa
volá Tak žila moja prababička,
pod vedením pani učiteľky Mgr.
Anny Suroviakovej, predviedli účinkujúci, aká je história
vzniku tohto sviatku. Všetkých
zaujali piesne súvisiace s Veľkou nocou, vinšovačky i tance.

Nechýbala tradičná oblievačka,
pohostenie – klobása, šunka
- šovdra, hrudka-syrec i rôzne
koláče.
Tieto dobroty pripravovali
rodičia i starí rodičia, za čo im
patrí poďakovanie.
Pani Košičanová a pani Pavliščáková dokonca naučili dievčatá pripravovať veľkonočné
vajíčka – pisanky rôznymi technikami. Veľkonočný program
podporila nadácia CitiBank
Bratislava. Finančné prostriedky nadácie budú použité na
rozšírenie školského múzea
a skvalitnenie výučby dejepisu
v novom školskom vzdelávacom programe.
Mgr. Anna Bučková

MICHALOVČAN INFORMUJE
Čím by sme boli bez detí...

Vítame medzi nami našich najmenších:
Samuel Marciník
Sabína Segedyová
Stela Kovácsová

Neplač, že zapadlo slnko,
lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy...
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi nášho mesta:
Juraj Korpa, 53-ročný
Júlia Nováková, 87-ročná
Anna Linková, 79-ročná
Anna Borzová, 37-ročná

Blahoželanie
Pri príležitosti životného jubilea 70-tych narodenín,
našej drahej

Helenke ČOPAKOVEJ
zo srdca všetko najlepšie –
veľa zdravia, šťastia a životného optimizmu želajú
Milka a Igor G.

Spomienka
Dňa 17. 4. uplynul rok od smrti
nášho milovaného syna

Martina Kontru
Kto ste ho poznali a mali radi
venujte mu s nami tichú spomienku.
rodina Kontrová

šport – inzercia

Malý oznamovateľ

DVA TÝŽDNE V športe
ATLETIKA

Ponuka práce

Okresné kolo v atletike stredných škôl
22. 4. 2009 9. 00 hod. ZSŠ Ul. kapušianska 6
Info: PaedDr. Jozef Uchaľ, č. tel. 0903603359
25. ročník Podvihorlatského maratónu
9. ročník Michalovského polmaratónu
4. ročník In-Line maratónu na korčuliach
1. 5. 2009 12. 45 hod. Námestie osloboditeľov
Info: Mgr. Ivan Pšenko, č.tel.056/6864126, 0908322342

FLORBAL
O pohár primátora mesta
I.ročník mestkej florbalovej ligy
starší žiaci-4. kolo 24. 4. 2009 10. 00 hod. ZŠ T. J. Moussona 4
mladší žiaci-4. kolo 28. 4. 2009 10. 00 hod. ZŠ T. J. Moussona 4
Info: Mgr. Gerhard Puchír, č. tel. 0903604195

JAZDECTVO
Jarná cena Michaloviec v parkúrovom skákaní
1. 5. 2009 9. 00 hod. Centrálny mestský park
Info: Mgr. Martin Bulík, č.tel. 0905284244

HÁDZANÁ
Krajské kolo ZŠ v hádzanej dievčat
21. 4. 2009 9. 00 hod. športová hala Iuventa, Ul. špitálska 7
Info: PaedDr.Jozef Uchaľ, č. tel. 0903603359
HAK Michalovce – Levoča
Krajské majstrovstvá starších žiakov 25. 4. 2009 10. 00 hod.
Multifunkčná telocvičňa GPH
HAK Michalovce – Topoľčany
I. liga M/SD-24. kolo 25. 4. 2009 13. 00 hod. a 15. 00 hod.
35. ročník celoslovenskej súťaže ŠŠS
Mladší žiaci-8. kolo 29. 4. 2009 9. 00 hod.
Multifunkčná telocvičňa GPH
Info: Ing. Ján Samuelčík, č. tel. 0905571725
HK Iuventa Michalovce – Veselí na Morave
WHIL-ženy 22. kolo 18. 4. 2009 18. 00 hod. športová hala Iuventa
HK Iuventa Michalovce
1. zápas play of žien o majstra Slovenska 25. 4. 2009 18. 00 hod.
športová hala Iuventa
2. zápas play of žien o majstra Slovenska 26. 4. 2009 10. 00 hod.
športová hala Iuventa
Info: Peter Tirpák, č. tel. 0907158893

FUTBAL
MFK Zemplín – Stropkov
I. liga S/MD-22. kolo 18. 4. 2009 11. 00 hod. a 13. 15- hod.
MFK Zemplín – Stropkov
I. liga S/MŽ-19. kolo 19. 4. 2009 10. 00 hod. a 12. 00 hod.
MFK Zemplín – Trnava
I. liga S/MD-23. kolo 22. 4. 2009 11. 00 hod. a 13. 15 hod.
MFK Zemplín – Šaľa
I. liga mužov-26. kolo 25. 4. 2009 16. 00 hod.
Info: Mgr. Peter Ščobík, č. tel. 0915840405
O pohár primátora mesta
IV. ročník v malom futbale
Žiaci 1. - 2. ročníkov základných škôl 23. 4. 2009 9. 00 hod.
ZŠ Okružná 17
Info: Mgr.Ivan Pšenko, č.tel. 6864126, 0908322342
FK Topoľany – Nižný Hrušov
III. liga mužov-22. kolo 26. 4. 2009 16. 00 hod.
Info: Peter Majvitor, č. tel. 0911749037

SILOVÝ ŠTVORBOJ
O pohár primátora mesta
I. ročník súťaže Hľadáme najzdatnejšieho študenta, študentku
michalovských SŠ
23. 4. 2009 9. 00 hod. Fitness centrum J. Berdyho
Info: Mgr.Ivan Pšenko, č.tel.6864126, 0908322342

STOLNÝ TENIS
ŠKST Michalovce – Stará Ľubovňa
II. liga mužov-25. kolo 19. 4. 2009 10. 00 hod. Herňa ŠKST
Info: JUDr.Jozef Blaško, č. tel. 0905600840

TURISTIKA
Strihovské sedlo
18. 4. 2009 8. 00 hod.
Info: Anton Hasák, č.tel. 0908027603
Otvorenie chodníka
Remetské Hámre – Ruská Bystrá
18. 4. 2009 8. 00 hd.
Info: Ing. Zdeno Šteliar, č. tel. 0905547486



Víťazná Limetka

V uplynulých dňoch dohrávkou 7. kola nadstavbovej časti
bol ukončený I. ročník mestskej
softtenisovej ligy mužov O pohár primátora mesta Michalovce.
Organizátorom uvedenej súťaže
bol Mestský úrad MichalovceOdbor školstva, kultúry a športu a jeho Koordinačná komisia
mestských športových súťaží,
riadiacim orgánom bola Komisia mestskej softtenisovej ligy.
Mestská liga prebiehala za účasti
17 družstiev od 17. 10. 2008 do
20. 3. 2009 a až záverečné kolá

rozhodli o celkovom víťazovi tejto dlhodobej súťaže, ktorým sa
po zásluhe stalo družstvo Limetky, pred JS Team a ZŠ Budkovce.
Najúspešnejším jednotlivcom
súťaže sa stal Ladislav Popovič
z víťazného družstva, ako najúspešnejšiu dvojicu vyhodnotili
Mariána Jakubca-Petra Smetanu
z JS Team. Najúspešnejších jednotlivcov a najúspešnejšie družstvá v súťaži ocenil na záverečnom vyhodnotení MUDr.Benjamín Bančej, zástupca primátora
mesta.
nk

POZVÁNKA NA BASKETBAL
Basketbalisti 1.BK Michalovce
pozývajú svojich priaznivcov na záverečné zápasy
I.ligy mužov, ktoré sa uskutočnia
v sobotu 2.5.2009 o 16.00 hod., keď privítajú Trnavu
a v nedeľu 3.5.2009 o 13.00 hod. ŠKP Bratislavu.
1.BK Michalovce týmito stretnutiami bojuje o tretie najlepšie
umiestnenie v histórii klubu.
Pre divákov organizátori pripravujú tombolu
ako i súťaž o DVD prehrávač.
Občerstvenie je zabezpečené zdarma.

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Michalovce, IČO 325490, zastúpené: Viliam Záhorčák,
primátor
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, Michalovce 071 01
Telefón: 056/6864111, fax: 056/6443520
2. Druh zákazky, poskytnutie služby:
Výkon lekárskej posudkovej činnosti
zákazka na poskytnutie služby - zmluva o poskytnutí služieb uzavretá podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
Stručný opis zákazky: Výber dodávateľa na poskytnutie služieb - vyhotovenie Lekárskych posudkov podľa ustanovenia § 49 a ustanovenia § 84 ods. 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách podľa
potrieb verejného obstarávateľa Mesto Michalovce.
3. Miesto poskytovania služby: Mesto Michalovce
4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytovanie služby:
vyžaduje sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v platnom znení
Kvalifikačné požiadavky:
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
alebo
b) lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore
posudkové lekárstvo alebo
c) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, alebo v odbore pediatria, ktorý má odbornú prax najmenej
desať rokov a splní podmienku zaradenia do certifikačnej prípravy v
certifikovanej pracovnej činnosti posudkové lekárstvo v termíne do
31.12.2009
5. Obsah ponuky: ponuku na predmet zákazky je potrebné predložiť
v nasledovnej forme:
Písomný návrh zmluvy na výkon predmetu zákazky, vrátane záväzku o splnení podmienky zaradenia do certifikačnej prípravy na
posudkové lekárstvo do 31.12.2009 a ceny za spracovanie lekárskeho
posudku za jedného klienta spolu s fotokópiami dokladov o vzdelaní
6. Lehota na dodanie zákazky - trvanie zmluvy:
- na dobu od podpísania zmluvy do 31.12.2009
7. Poskytovanie informácií:
Informácie si záujemca môže osobne vyžiadať na adrese verejného
obstarávateľa uvedenej v bode 1. Kontaktná osoba: RSDr. Ján Juhás,
vedúci odboru soc. vecí tel.č. : 056/6864177 8. Uplynutie lehoty na
predkladanie ponúk: 30. apríl 2009
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť, je adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. V prípade osobného doručenia uchádzači
odovzdajú ponuku do podateľne na adresu uvedenú v bode 1.
	Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov
mesta Michalovce .
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, je potrebné na to upozorniť
v ponuke.

• Brigády a práca v Stredomorí a v EÚ s 5-ročnou tradíciou.
Kontakt: 0905 861 245
• Obchodná spoločnosť so sídlom v Michalovciach príjme do TPP
servisného technika.
Požadujeme: - vzdelanie odborné elektrotechnické
- vedomosti a prax v oblasti slaboprúdovej techniky
- bezúhonnosť, flexibilnosť
- vodičský preukaz skupiny „B“
Kontakt: 0905 647 032
• Stabilná obchodná spoločnosť zaoberajúca sa prevádzkou výherných prístrojov ponúka perspektívne dlhodobú spoluprácu
na pozícii obchodný zástupca.
Ponúkame: - motivačné finančné ohodnotenie
		
- flexibilitu pracovného času
		
- kariérny rast
		
- mobilný telefón, služobné auto
Bližšie informácie: 056/64 20 513, 0905 647 032
• Spoločnosť so sídlom v Michalovciach, prevádzkujúca kaviarenskú činnosť, príjme do TPP vedúcu prevádzky.
Pracovná náplň: administratívna činnosť, riadenie kaviarenskej
prevádzky, komunikácia s obchodnými partnermi, objednávky
tovaru, prijímanie zamestnancov.
Požadujeme: - flexibilita pracovného času, prispôsobivosť, serióznosť. Ukončené štúdium v odbore a prax vítaná.
Ponúkame: - služobný telefón, stabilné pracovné miesto, zodpovedajúce platové ohodnotenie.
Bližšie informácie na tel. č. 056/64 20 513, 0905 477 953

Kúpa - predaj

• Vymením 3-izbový byt s balkónom, čiastočne prerobený v OV
na 1. posch., Štefánikova - Michalovce, za 2-izbový alebo 1 a ½izbový v Poprade. Kontakt: 0907 550 367
• Predám vysokozdvižný vozík DESTA. Kontakt: 0915 965 305
• Predám 3-izbový byt na Stráňanoch, prerobený, 80 m2. Súrne!
Tel.: 0918 287 766.

Jubilejný maratón
Atletický klub Michalovce pod patronátom Mestského úradu v Michalovciach je
1. mája 2009 (piatok) od 14.00
hod. organizátorom jubilejného
25. ročníka Podvihorlatského
maratónu a 9. ročníka Michalovského polmaratónu. Štart
obidvoch pretekov je v uvedený
deň pred Mestským úradom
v Michalovciach, kde je i ich cieľ.
Maratón vedie tradične okolo
Zemplínskej Šíravy, polmaratón
má po prvýkrát zmenenú trasu,
z mestského okruhu sa presúva
na trasu prímestská oblasť, obec
Vinné, kde je obrátka a späť
pred Mestský úrad. Pretekať sa
bude v 10 vekových kategóriách,
celkove bude pretekárom k dispozícii 10 občerstvovacích a 6
osviežovacích staníc. Za prekonanie traťového rekordu na maratónskej trati, ktorý drží Vladislav Lipovský z roku 1998 časom

2:24,04 hod., organizátori vypísali finančnú prémiu 150 €.
Týmto vytrvalostným bežeckým pretekom budú predchádzať v uvedený deň i preteky na korčuliach a to od 13.45
hod. In-Line korčuliari hobby
na bývalej polmaratónskej trase
MsÚ-ul.Hollého-ul.Okružnául.Štefánikova-MsÚ.
Tento okruh v dĺžke 4 km absolvujú celkove dvakrát, súťažiť
sa bude v kategóriách od 13 do
99 rokov. Od 13.45 hod. je plánovaný štart IV. ročníka In-Line
maratónu na korčuliach v kategóriách muži, ženy od 15 do
99 rokov so štartom pred MsÚ,
ktorý vedie okolo Zemplínskej
Šíravy s cieľom pred mestským
úradom. Organizátori pozývajú
širokú verejnosť na tieto príťažlivé športové podujatia, ktoré sa
konajú v rámci 9. ročníka jarných trhov.
nk

OZNAM ZÁUJEMCOM O SOFTTENIS
Mestský úrad Michalovce usporiada
27.4.12009 o 15.00 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Michalovciach
poradu vedúcich družstiev, ktorí budú mať záujem štartovať
v II. ročníku mestskej softtenisovej ligy mužov
O pohár primátora mesta Michalovce.
Záujemcovia bližšie informácie obdržia na MsÚ,
Mgr. Ivan Pšenko, tel.číslo 056/6864126, 0908322342.

Futbalový turnaj
V poslednú marcovú sobotu strana SMER-SD okresná
organizácia usporiadala v spolupráci s Klubom Michalovce
- Východ mini futbalový turnaj
pre svojich členov. V novej telocvični GPH Michalovce súťažili
tri družstvá: Klub Michalovce
– Východ, Michalovce – Hrádok
a Klub Strážske. Hralo sa systémom každý s každým v čase 25
minút. Jednotlivé výsledky:
Michalovce Východ - Michalovce Hrádok 4:2, (Marcinko 2,
Dlugoš P., Zolovčík, resp. Pado, Šašala), Michalovce Východ – Strážske 3:4, (Sokologorský 2, Nebesník, resp. Spišák 3, Janov), Strážske – Michalovce Hrádok 10:2,
(Spišák 4, Lisák 3, Skurka, Ruják,
vlastný, resp. Lakatoš, Pado).

Turnaj vyhralo družstvo zo
Strážskeho. Najlepším strelcom
so 7 gólmi sa stal David Spišák
zo Strážskeho a aj najlepší brankár Pavol Meňovčík bol takisto
z tohto družstva. Zápasy k spokojnosti všetkých rozhodoval
MUDr. Benjamín Bančej, viceprimátor Michaloviec. Jednotlivé družstvá získali vecné ceny
a diplomy z rúk PhDr. Ľubice
Roškovej, predsedníčky Okresnej organizácie Smer – SD a poslankyni NR SR za prítomnosti
členov Rady okresnej organizácie. Na záver bolo podané občerstvenie, kde nechýbal dobrý
guláš a pivko. Za úspešný priebeh turnaja poďakovanie patrí
sponzorom aj organizátorom.
Dr. Ján Mikula
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